
Skolebestyrelsesmøde Nordstrandskolen  
Mødet afholdes på Nordstrandskolen torsdag 

den 27. august 2020 kl. 18.00-21.00 i 

konferencelokalet. 

 

Forældrerepræsentanter: Claes Blok Clevin 

(formand), Mette Thesbjerg Klint, Thomas Holte, 

Henrik Kjærsvold-Niclasen og Carsten Friis Toft 

 

Kommunalbestyrelsen: Kim Dupont 

 

Skoleleder: Claus Peter Andersen 

Administrativ leder: Jacob Rønlev Kaarsted 

 

Medarbejderrepræsentanter: Gabriel Øberg og 

Thomas Søndergaard Petersen 

 

Elevrepræsentanter: Alexander Frederik Brink 

(8.D) og Maja Sejersen (7.D) 

 

Afbud: Kim Dupont, Thomas Petersen 

Thomas Holte, Alexander Brink og Maja Sejersen 

 

Dagsorden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolebestyrelsen præsenterede sig selv 

1. Godkendelse af dagsorden. 

 

Godkendt 

2. 

 

Valg af ordstyrer. 

 

Mette blev valgt 

3.  Konstituering 

 

Claes blev genvalgt som formand 

Mette blev valgt som næstformand 

4. Meddelelser fra: 

 

 

 Formanden 

 

Bilag 1. Mødeplan 2020-2021 

Blev vedtaget. Selvfølgelig kan der komme 

afbud. 

 

Herudover refererede Claes hovedpunkterne fra et 

budgethøringsmøde på Wiedergården i sidste uge. 

Der er foreslået en rammebesparelse på skolerne 

på 1 mio. kr. i 2021 stigende til 2,4 mio. kr. i 

2022 og fremover. Derudover reduktion af 

skoleledelserne på 0,6 mio. kr. pr. skole. Og en 

ekstra rammebesparelse på knap en mio. kr. for 

sektor 3 (bl.a. skoler). 

 

Der mangler enkelte datoer til forældremøderne 

vedr. 6. årgang. Datoerne sendes til forældrene så 



snart de er fastlagt. De forældrevalgte 

repræsentanter i bestyrelsen vil prioritere at 

deltage i møderne på de enkelte årgange. 

 

 Skolen  

 
 Forældreforening 

En aktiv forældre er ved at stable en 

forældreforening på benene. Hun inviteres til 

næste SB-møde for at fortælle om de planer og 

aktiviteter der er i støbeskeen. 

 

 FN’s 17 verdensmål 

Er et politik initiativ bl.a. i Dragør Kommune. 

Skolen bakker op om verdensmålene og vil gerne 

skabe forståelse blandt eleverne om målene. 2 

uger om året er der særlige projekter hvor 

eleverne arbejder med målene. Bl.a. i uge 39 om 

naturfag. 

 

 Overblik over økonomien ved JK 

SFOens økonomi forventes at balancere. 

Skolens ligeså, dog er der lidt usikkerhed om hvor 

mange vedligeholdelsesmidler vi må bruge. 

Skolen har pt. udgifter i forbindelse med conora 

på 135.000 kr. Det er usikkert om skolen for 

pengene refunderet. 

 

 Forskønnelsesudvalg og projekter  

Bilag 2 

Forskønnelsesudvalget består af 5 medlemmer. 

Der er en pulje i forvaltningen på 100.000 kr. som 

skolen søger bidrag fra. Der er udarbejdet to 

projekter som vi søger i alt 33.000 kr. til. 

Projekterne er ekstra arbejdsstationer til 7. 

klasserne samt højbede til udeområdet ved 

SFOen. Skolebestyrelsen opfordrer til, at skolen  

søger 37,5 % af puljen, som normalt er 

fordelingsnøglen mellem skolerne. 

Desuden er der afsat 100.000 kr. til forskønnelse 

af både indskolings- og mellemtrinsskolegården, 

200.000 kr. i alt. 

 

Som opkvalificering af læringsmiljøerne på 

skolen vil skolen gerne forbedre de 2 stillerum 

(for enden af indskolingen og mellemtrinnet) der 

kan forbedre indlæringsmulighederne. Her har vi 

haft en arkitektstuderende til at hjælpe os, og 

skolens personale har kommet med ideer til den 

pædagogiske indretning. Vi håber at projektet  

kan gennemføres inden 31/12 2020. 

Skolebestyrelsen bakkede op om alle projekterne. 



 

 Værdi- og visionsproces/ 

bevægelsesproces 

Kommunens forestående skolepolitik har bremset 

skolens eget arbejde med visioner og værdier. 

Der blev fra skolebestyrelsen ytret, at 

udarbejdelsen af en skolepolitik er meget vigtig. 

Mange borgere flytter til kommunen bl.a. pga. 

skolernes gode ry. 

Der er nedsat et bevægelsesudvalg med både 

lærere og pædagoger, der skal kvalificere arbejdet 

med bevægelse. 

 

 Klubpædagoger ikke i skolen  

Vedtages forvaltningens besparelsesforslaget med 

nedlæggelse af klubpædagoger i skolen, betyder 

det en ekstraudgift for skolen på ca. 425.000 kr. 

fra 1/8-2020. 

 

Lærere og pædagoger har fået at vide, at de skal 

minimere brugen af offentlig transport indtil vi får 

opbygget et lille lager af mundbind. Når 

lejrskolerne er overstået i løbet af oktober, bliver 

der åbnet op for at kunne tage på ture igen med 

offentligt transport. 

 

Forældrene opfordres til så vidt muligt at give 

deres barn mundbind med på tur, ellers har skolen 

et lille lager.  

 

Der er kommet nye retningslinjer for 

håndteringen af corona. Hvis en elev bliver 

smittet, skal hele klassen sendes hjem. Eleverne 

må først komme i skole igen, når de kan fremvise 

en negativ test. 

Er der mistanke om corona hos en elev, skal 

læreren sende eleven hjem, indtil der foreligger 

en negativ test. Børn der er hjemsendte 

fjernundervises. Det er op til forældrene at 

vurdere deres børns symptomer, ikke skolens. 

 

 SFO 

 

Jens Aage Nielsen er ny leder i SFO’en. SFO-

lederen vil fortsat blive inviteret til udvalgte 

skolebestyrelsesmøder. 

Den nye leder skal videreudvikle SFOen efter den 

er blevet omstruktureret og lagt ind under skolen. 

F.eks. er SFOen begyndt at informere om 

arrangementer ved skolens indgange. 

 



Vi vil gerne nedsætte et SFO-råd med en 

repræsentant for hver årgang, som 4 gange om 

året mødes og kan komme med forslag til SFO-

lederen.  

Skolebestyrelsen nærer store forhåbninger til den 

nye SFO-leder. 

 

 Lærerne 

 

Der er en utrolig god stemning på lærerværelset, 

og skoleåret er startet godt. Uge 32 var god med 

en hel del tid for lærerne til at planlægge selv og i 

teams. 

Der er ikke så meget indblanding fra forvalt-

ningen, og det er også med give ro på og en god 

start. 

Lærerne er opmærksomme på at holde afstand. 

 

 Eleverne 

 

Intet at berette 

 Udvalg 
 

Intet at berette 

 

 Kommunalbestyrelsen 

 

Intet at berette 

5. Afgive Høringssvar - Budgetreducering Link: https://www.dragoer.dk/vores-kommune/nyt-

fra-dragoer-kommune/nyheder/hoering-om-

budgetmateriale/ 

 

Et af forslagene fra Skolebestyrelsen er, at 

Nordstrandskolen ønsker flere midler pr. elev i 

10. klasse, end skolen får for de øvrige elever. 

Årsagen er, at det koster ekstra ressourcer at drive 

10. klasser, fordi vi ikke kan opnå samme 

klassekvotienter som i skolens øvrige klasser. 

 

Høringssvaret består af to dele. En fælles for alle 

3 skoler i Dragør, og en individual for hver skole. 

 

6. Suppleringsvalg til SB 

 

Bilag 3 

Bilaget er en revideret udgave af forårets køreplan 

for valg til bestyrelsen. Vi skal finde to kandidater 

mere. Valget afholdes onsdag den 24. september. 

 

7. Handleplan for ordblinde elever 

 

Bilag 4 

Skolen har udarbejdet en handleplan for 

ordblinde. I den kan man læse om hvilke 

indsatser, der er på hver årgang og hvad tilbuddet 

indeholder. Handleplanen er lige på trapperne til 

at blive sendt ud til lærerne og pædagogerne. 

Lidt i samme dur har PLC udarbejdet en folder 

om digital dannelse på Nordstrandskolen, der 

også sendes ud om lidt. 

https://www.dragoer.dk/vores-kommune/nyt-fra-dragoer-kommune/nyheder/hoering-om-budgetmateriale/
https://www.dragoer.dk/vores-kommune/nyt-fra-dragoer-kommune/nyheder/hoering-om-budgetmateriale/
https://www.dragoer.dk/vores-kommune/nyt-fra-dragoer-kommune/nyheder/hoering-om-budgetmateriale/


 

8. Kommunikationsprincip  

 

Bilag 5 

Udskudt 

 

9. Traditioner præsenteres for SB 

 

Udskudt 

10. Eventuelt 

 

 

11. 

 

Kl. 
20.45 

Godkendelse af referatet 

 

 

 

Godkendt 

 

   

 

 

Kommende møder: 

 

Bevægelse i skolen  

Forældreforening på banen. Besøger SB i sep. 

Forskønnelsesudvalg – udskudt pga. besparelser 

Supplering af mobilpolitik med skolebal 

Ny navngivning af klasserne til A, B og C til drøftelse 

Princip nr. 8 (for SFOen) 

Opfølgning på økonomi og fravær 

 

 


